ДРУЖЕСТВО СЮБ СТАРА ЗАГОРА
ОРГАНИЗИРА ЕКСКУРЗИЯ ПО МАРШИРУТ

Стара Загора –Сараево /Босна и Херцеговина/ – Мостар/Босна и
Херцеговина/ – Сплит /Хърватска/ – Трогир/Хърватска/ –
Плитвишките езера /Хърватска/ – Загреб /Хърватска/
01.05.2018 – 05.05.2018г.

Цена: 425 лева.
Екскурзията е петдневна и включва 1 нощувка в Сараево или околностите,
1 нощувка в или в околностите на Трогир или Сплит, 1 нощувка в
околностите на Плитвишките езера, 1 нощувка в Загреб или околности,
разглеждане на Сараево, Мостар,Сплит, Трогир, Плитвишките езера и
Загреб.

ПРОГРАМА:
ПЪРВИ ДЕН - 04.00 ч. – Отпътуване от баня „Пиперка“по маршрут София – Ниш –
Кралево – Чачак – Сараево. Вечерта – пристигане, настаняване в хотел в околностите на
Сараево. Нощувка.
ВТОРИ ДЕН - Закуска. Разглеждане на Сараево: стария град, Султанската джамия,
пазара „Башчаршия“, Националната библиотека и Латинския мост. Отпътуване
за Мостар. Пристигане. Разглеждане на старата ориенталска част на града със
световноизвестния каменен мост, датиращ от XVI век и включен в списъка на
ЮНЕСКО за световното културно наследство.Отпътуване за района на Сплит .
Настаняване в хотел.Вечерта разглеждане на града. Нощувка.
ТРЕТИ ДЕН. Закуска. Отпътуване за Трогир. Разглеждане - стария град, построен на
малко островче, разположено между брега и остров Чиово. Старият град на Трогир е
включен в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство. Най-известните
сгради в стария град са лоджията с часовниковата кула, катедралата „Св. Лаврентий”,
крепостта „Камерленго“. Отпътуване за района на Плитвишките езера. Вечерта –
пристигане, настаняване в хотела. Нощувка.
ЧЕТВЪРТИ ДЕН - Закуска. Разглеждане на Плитвишките езера – най-красивият и
известен хърватски национален парк, включен в списъка на ЮНЕСКО. Езерата се
разглеждат с панорамно влакче или корабче. входна такса е за обиколка по маршрут до 4

часа и включва билет за корабче, билет за влакче из резервата - цените са информативни
и се заплащат на касите на резервата. Разглеждането на парка включва ходене пеша .
Отпътуване за Загреб. Вечерта - пристигане в хотела в Загреб или
околности.Настаняване.Вечерта– разглеждане на Загреб: старата част - квартала
„Градец“, пл. „Бан Йелачич”, пл. „Св. Марко”, Парламента, Катедралата, квартала
„Каптол“. Нощувка.
ПЕТИ ДЕН - Закуска.Рано сутринта. - отпътуване по маршрут Загреб – Белград –
София – Стара Загора. Пристигане в града късно вечерта.

Пакетът включва:
Настаняването е в хотели 3 или 2 звезди.








1 нощувка, 1 закуска в хотел в Сараево.
1 нощувка в района на Сплит;
1 нощувка в района на Плитвишки езера;
1 нощувка в Загреб;
транспорт с лицензиран туристически автобус /минибар, климатик, DVD/;
всички пътни и магистрални такси;
групова медицинска застраховка с покритие 5000 евро в ЗАД Армеец.

Пакетът не включва:



входни такси за забележителностите по програмата;
Екскурзоводско обслужване.

Забележка:




Ориентировъчна входната такса за Плитвишки езера: - 110 куни (около 15 евро)
за възрастен, за деца под 7 г. – безплатно, деца 7 – 18 г. – 55 куни (около 8 евро),
студенти при представяне на межд. студентска карта – 80 куни (около 11 евро).
Валутен курс: 1 Хърватска куна =0,262407302 Български лева

Срок за записване:
1. Първа вноска от 150.00лв до 26.03.2017г.
2. Втора вноска – 275лв. до 26.04.2017г.
адв.Елена Нонева – 0887 887 398
адв. Петър Христов – 0885 859 666

